
Provoz základní školy od pondělí 12. dubna 2021 

Je povolena osobní přítomnost: 

 • žáků 1. stupně základních škol v týdenních rotacích (lichý týden (od 12.4.) – 1., 2., 3. třída, sudý týden 

(od 19. 4.) – 4. a 5. třída) 

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranu úst 

po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny ).  

U žáků 2. stupně pokračuje distanční výuka. 

 

Rozpis příchodů a odchodů jednotlivých tříd 

Příchody: 

Lichý týden Sudý týden 

1.třída 7:50 4. třída 7:50 

2. třída 8:00 5. třída 8:00 

3. třída 8:10   

 
       

Obědy: Po Út St Čt Pá 

1. třída 11:30 11:30 11:10 11:10 11:10 

2. třída 12:00 12:00 11:30 11:30 11:30 

3. třída 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 

4. třída 12:20 12:00 12:00 12:20 12:00 

5. třída 13:10 12:20 12:20 12:00 12:20 
 

 

Odchody: Po Út St Čt Pá 

1. třída 11:30 12:15 11:20 11:20 11:20 

2. třída 12:10 12:10 11:30 11:30 11:30 

3. třída 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 

4. třída 12:20 12:15 12:15 12:20 12:15 

5. třída 13:10 12:20 12:20 12:15 12:20 

 

Provoz školní družiny je pro přihlášené účastníky od 6:30 hod do 17:00 hod. Při příchodu do ranní 

družiny bude každý účastník v pondělí a ve čtvrtek testován. 

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou účastnit 

prezenční výuky - tito budou automaticky k obědům přihlášeni. Obědy během distanční výuky je možno 

přihlásit obvyklým způsobem u vedoucí školní jídelny (budou vydávány pouze výdejním okénkem ze 

dvora do jídlonosičů). 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak 

neprolínají). 



Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický 

pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas 

vzděláváni distančním způsobem. Žáci se při individuálních konzultacích 1 na 1 netestují. Je dodržen 

maximálně možný odstup. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných 

případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.  

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). 

 

TESTOVÁNÍ 

Povinné testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek prezenční výuky, viz 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice, https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-

postupu-6-4-21.pdf. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. 

Testování se neprovádí u osob: 

• které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního 

výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na 

odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění 

COVID-19.  

• které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény 

a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto 

skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování 

dle harmonogramu školy.  

Instruktážní video – samotestování žáků: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

V případě testování dětí žáků 1.-2. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí 

osobou. V tomto případě bude testování probíhat ve vyhrazených prostorách školy. K tomuto účelu je 

určen prostor před školní jídelnou – vstup přes školní dvůr v čase shodném se zahájením výuky žáků. 
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